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Nazwisko ……………………………………………………..…………………………. Imię ………………….………………………….Suma pkt ……../30 

Nazwa szkoły ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

Poniższy test zawiera 15 zadań zamkniętych i otwartych o różnym stopniu trudności. Czas pracy 45 minut. Prosimy zawodników o uważne 
przeczytanie poleceń i wyraźne wypełnienie miejsc przeznaczonych na odpowiedzi. Życzymy POWODZENIA!!! 
 
Zadanie 1 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. W postępowaniu w sprawie pilnego projektu ustawy, Prezydent 
ma na jej podpisanie: 
a. 1 dzień      b. 7 dni 

c. 14 dni      d. 21 dni 
 
Zadanie 2 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Według  Konstytucji RP z 1997 r.  Polska jest: 
a. demokratycznym państwem prawnym  b. państwem totalitarnym 

c. państwem federacyjnym    d. państwem autorytarnym 
 
Zadanie 3 (0/3p.) Napisz gdzie znajdują się  główne siedziby (nazwy miast) wymienionych organów: 

Nazwa instytucji Siedziba (miasto) 

A. Organizacja Narodów Zjednoczonych   a. ….......................... 

B. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości  b. ….......................... 

C. Międzynarodowy Trybunał Karny  c. ….......................... 

Zadanie 4 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. W Polsce aby zostać ławnikiem należy mieć ukończone: 

a. 18 lat  b. 21 lat  c. 30 lat   d.35 lat 

Zadanie 5 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Poniższy artykuł jest przykładem normy:                             

Kodeks cywilny Art. 180. Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz 

porzuci.                                                             

a) zabraniającej  b) przyzwalającej  c) nakazującej                    

Zadanie 6 (0/4p.)  Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P) czy fałszywe (zakreśl F):                 

a) Konstytucja RP weszła w życie 17.10.1997 roku.          P F 

b) Rozdział IV Konstytucji RP dotyczy źródeł prawa.           P F 

c) Rozdział XIV określa przepisy przejściowe i końcowe .                      P F 

d) Konstytucja RP określa stany nadzwyczajne.           P F 

 Zadanie 7 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Akty prawa unijnego, według zwykłej procedury są przyjmowane 

przez:  

 a)Parlament Europejski i Radę Europejską   b) Parlament Europejski i Komisję Europejską 

 c) Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 

Zadanie 8 (0/4p.) Do podanych opisów dopisz właściwe pojęcia: 

 



 

 

Olimpiada Wiedzy o Prawie - Test eliminacji okręgowych (drugiego stopnia) 2019 
 

a) Jest to  konstytucyjny jednoosobowy organ władzy państwowej ustanowiony artykułem 72 ust. 4 Konstytucji 
RP, aktualnie stanowisko piastuje Mikołaj Paweł Pawlak-  …................................................................................ 

b) Środek odwoławczy od postanowień określonych w kodeksie postępowania karanego na przykład 
dotyczącym składu orzekającego, nieprawidłowości procesowych.  …................................................................. 

c) Organ doradczy w Sejmie (Senacie) złożony z członków prezydium i przewodniczących klubów, umożliwia 
współpracę między prezydium a klubami. …………………………………………………………………………………….. 

d) Bada i orzeka w sprawach dotyczących zgodności z konstytucją ustaw i umów międzynarodowych oraz 
przepisów prawa wydawanych przez organy państwowe . …..............................……………………………………………… 

Zadanie 9 (0/2p.)Do podanych w języku łacińskim maksym prawnych dopisz współczesne znaczenie w języku 

polskim: 

a) Mater semper certa est, pater  est,quem nuptiae demonstrant - …..……………………………………………..........................  . 

b) Nulla poena sine lege  - …...............………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Zadanie 10 (0/1p.)  Zaznacz prawidłową odpowiedź.  Prezes NBP jest powoływany przez: 
a) Senat po zasięgnięciu opinii Sejmu b) Prezydenta za zgodą Senatu   
c) Prezydenta za zgodą Sejmu  d) Sejm na wniosek Prezydenta   
Zadanie 11 (0/1pkt) Zaznacz prawidłową odpowiedź.  Apatryda jest to: 
a) osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa                         
b) osoba nie posiadająca praw wyborczych                                      
c) osoba piastująca wysokie stanowisko  

Zadanie 12 (0/1p.)  Zaznacz prawidłową odpowiedź. W rozumieniu polskiego prawa karnego zbrodnię można 
popełnić: 
a) zarówno nieumyślnie jak i umyślnie  b) umyślnie  c) nieumyślnie 
 Zadanie 13 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Ten element normy prawnej określa sytuację i adresata, do 

którego się odnosi:                                                                                                        

a) sankcja  b) dyspozycja  c) hipoteza  d) promulgacja 

Zadanie 14 (0/4p.)  Nadaj odpowiednią kolejność podpisania podanych dokumentów dotyczących ochrony praw 
człowieka. W puste miejsce wpisz odpowiednią liczbę: 

 a) ….. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

b) …. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 

c) …. Konwencja o prawach dziecka. 

d) …. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności .                                                                        
                                              
Zadanie 15 (0/4p.) Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P) czy fałszywe (zakreśl F): 

a) Wykroczenie jest przestępstwem.        P F 

b) Pomówienie to przykład przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego.   P F 

c) Środkiem karnym jest dożywotnie pozbawienie wolności.     P F 

d) Cyceron to jeden z najsławniejszych mówców greckich.     P F 


